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UCHWAŁA NR XXIX/167/12
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W § 1 uchwały Nr XVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz
ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 2199) uchyla się pkt. 3 i 4.
2. Załącznik do uchwały Nr XVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz
ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 2199) otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/167/12
Rady Gminy Bledzew
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Stawki dziennej opłaty targowej
I. Stawka dzienna - targowisko w Bledzewie:
1. przy sprzedaży: artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 28,00,
2. sprzedaż sadzonek, drzew i krzewów: ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi - 14,00.
II. Stawka dzienna - targowiska w poszczególnych sołectwach:
1. przy sprzedaży artykułów przemysłowych, spożywczych i płodów rolnych: ze stołu, z samochodu lub
przyczepy, ziemi - 18,00,
2. przy sprzedaży sadzonek, drzew i krzewów: ze stołu, z samochodu lub przyczepy, ziemi - 9,00.
III. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie Bledzewa:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 77,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa - 44,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 34,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 18,00 od urządzenia.
IV. Sprzedaż okazjonalna podczas imprez okolicznościowych na terenie pozostałych sołectw:
a) punkty gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 55,00 od stoiska,
b) punkty gastronomiczne bez sprzedaży piwa - 22,00 od stoiska,
c) pozostałe punkty handlowe - 17,00 od stoiska,
d) karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, strzelnice, automaty itp. - 9,00 od urządzenia.

